
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 
หลกัสูตรใหม่ พทุธศักราช  2550 

 
 
1.  ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
 ภาษาองักฤษ Bachelor of  Science Program in Gems and Jewelry 
 
2. ช่ือปริญญา 
 ช่ือเตม็ ภาษาไทย :  วทิยาศาสตรบณัฑิต(อญัมณีและเคร่ืองประดบั) 
  ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Science (Gems and Jewelry) 
 ช่ือยอ่ ภาษาไทย :  วท.บ.  (อญัมณีและเคร่ืองประดบั) 
  ภาษาองักฤษ :  B.S  (Gems and Jewelry) 
 
3.  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 
4.  ปรัชญาและวตัถุประสงค์ 

4.1  ปรัชญาของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดบั  เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งสร้าง
บณัฑิต   ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และมีทกัษะในการวเิคราะห์และการออกแบบอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั  ท่ีสามารถสร้างสรรคง์านดา้นอญัมณีและเคร่ืองประดบั  ยกระดบัวชิาชีพทางอญัมณี ใหมี้
ความสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของชุมชนทอ้งถ่ิน   เป็นศูนยก์ลางบริการและเผยแพร่องคค์วามรู้ 
นวตักรรมทางอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
 

4.2  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดบั มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิต
บณัฑิตใหมี้ความรู้ความสามารถในสาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดบัและมุ่งการใหบ้ริการวชิาการ
แก่ทอ้งถ่ิน   ดงัน้ี 
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1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความสามารถและมีทกัษะในการวเิคราะห์และการออกแบบอญั
มณีและเคร่ืองประดบั   เพื่อสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ  อนัเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดั  

2.  เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ความสามารถ แสวงหาและจดัการความรู้เพื่อพฒันา
กระบวนการผลิตทางอญัมณีและเคร่ืองประดบั ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

3.   เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวชิาชีพ และด ารงตนอยูใ่นสังคม
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถเผยแพร่ความรู้ทางอญัมณีและเคร่ืองประดบัแก่หน่วยงานและ
บุคลากรในทอ้งถ่ิน 

 
5.  ก าหนดการเปิดสอน 
  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2550   
 
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 6.1  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

6.2  มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเร่ือง การรับนกัศึกษา 
 

7.  การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
 
8.  ระบบการศึกษา 
 8.1  ระบบการจัดการศึกษา  ใชร้ะบบทวภิาค  โดย  1  ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  2   ภาค
การศึกษาปกติ    1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมน่อ้ยกวา่  15  สัปดาห์ 

8.2  การคิดหน่วยกติ  
8.2.1 รายวชิาภาคทฤษฏีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่  15 

ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
8.2.2  รายวชิาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่  30  ชัว่โมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค  
   8.2.3  รายวชิาฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่  45   ชัว่โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั  1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
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9.  ระยะเวลาการศึกษา 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดบั   เป็นหลกัสูตร
ปริญญาตรี  4 ปี    ระยะเวลาศึกษาตอ้งไม่นอ้ยกวา่  3  ปีการศึกษา และไม่เกิน  8  ปีการศึกษา 
 
10.   การลงทะเบียนเรียน 
 10.1  ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต    และไม่เกิน  22 หน่วยกิต  
 10.2   การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน  ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน  9  หน่วนกิต 
 10.3  การลงทะเบียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิต แตกต่างไปจากเกณฑ ์ขอ้ 10.1 และ 10.2 ใหอ้ยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้ง 
 
11.  การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษา
ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี   
  
12.  อาจารย์ผู้สอน 

12.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิและสาขาวชิา ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

1 นายวลัลภ  ทองอ่อน วท.ม. (ภูมิศาสตร์) 
กศ.บ. (สังคมศึกษา) 

อาจารย ์ระดบั 7 

2 พลอากาศตรีวชิยั  ศิวะบวร วท.ม.(ธรณีวทิยา) อาจารยป์ระจ า
ตามสัญญาจา้ง 

3 นางสาวรุ่งทิพย ์พรหมภาสิต 
 

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

 

อาจารยป์ระจ า
ตามสัญญาจา้ง 

4 นางสาวราววาด ยิม้สวสัด์ิ 
 

วท.บ. (วสัดุศาสตร์)วชิาเอก อญั
มณีและเคร่ืองประดบั 

อาจารยป์ระจ า
ตามสัญญาจา้ง 

5 นายประณต  ผอ่งโอย 
 

ศศ.บ.(การออกแบบประยกุต์
ศิลป์) 

อาจารยป์ระจ า
ตามสัญญาจา้ง 
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12.2  อาจารย์ผู้สอน 

ที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิและสาขาวชิา ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

1 นายวลัลภ  ทองอ่อน วท.ม. (ภูมิศาสตร์) 
กศ.บ. (สังคมศึกษา) 

อาจารย ์ระดบั 7 

2 พลอากาศตรีวชิยั  ศิวะบวร วท.ม.(ธรณีวทิยา) อาจารยป์ระจ า
ตามสัญญาจา้ง 

3 นางสาวราววาด ยิม้สวสัด์ิ 
 

วท.บ. (วสัดุศาสตร์)วชิาเอก อญั
มณีและเคร่ืองประดบั 

 

อาจารยป์ระจ า
ตามสัญญาจา้ง 

4 นายประณต  ผอ่งโอย 
 

ศศ.บ.(การออกแบบประยกุต์
ศิลป์) 

อาจารยป์ระจ า
ตามสัญญาจา้ง 

5 นางสาวรุ่งทิพย ์พรหมภาสิต 
 

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

อาจารยป์ระจ า
ตามสัญญาจา้ง 

6 นายวนิยั  บุษบา 
 

กศ.บ.(ภูมิศาสตร์) น.บ. 
กศ.ม.(ภูมิศาสตร์) 

ผศ. ระดบั 8 

7 ดร.สงดั  พนัธ์โอภาส วท.บ.(ธรณีวทิยา)  
วท.ม.(ธรณีวทิยา) 
Ph.D (Geology) 

อาจารยป์ระจ า
ตามสัญญาจา้ง 

8 ดร.จงพนัธ์  จงลกัษมณี วท.บ.(ธรณีวทิยา) 
M.S. (Geology) 
Ph.D (Geology) 

อาจารยป์ระจ า
ตามสัญญาจา้ง 

9 ดร.ธนิศร์  วงศว์านิช B.Sc. (Geology) 
Ph.D (Geology) 

อาจารยป์ระจ า
ตามสัญญาจา้ง 

10 นายมยั  ตะติยะ 
 

กศ.บ. (ศิลปศึกษา) ผศ. ระดบั 8 

11 นายศุภพงศ ์ ยนืยง 
 

กศ.บ.(ศิลปศึกษา) 
กศ.ม.(ศิลปศึกษา) 

ผศ. ระดบั 8 

12 นายเชวงศกัด์ิ  เขียวเขิน 
 

กศ.บ.(ศิลปศึกษา) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ผศ. ระดบั 8 

 



  

 

-5- 

12.2  อาจารย์ผู้สอน (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิและสาขาวชิา ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

13 นางสาวสายพิณ  เขียวมูล 
 

ศศ.บ.(ศิลปกรรม) อาจารย ์ระดบั 7 

14 นายบรรเทา  ดีมี ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 
MAT.P.A.(วธีิสอน
อุตสาหกรรมศิลป์) 

อาจารย ์ระดบั 7 

15 นางบงัอร  เลิศสกุลจินดา 
 

กศ.บ.(ฟิสิกส์) 
ค.ม.(การศึกษาวทิยาศาสตร์) 

อาจารย ์ระดบั 7 

16 นายปรีชา  ปัญญา 
 

ค.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมี) 
วท.ด.(เคมี) 

อาจารย ์ระดบั 6 

17 นางขวญัดาว  แจ่มแจง้ 
 

วท.บ.(เคมี) 
วท.ม.(เคมีอินทรีย)์ 

ผศ. ระดบั 7 

18 นายวสิิฐ  ธญัญะวนั 
 

กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) 

อาจารย ์ระดบั 7 

19 นางปรียานุช  พรหมภาสิต 
 

กศ.บ.(คณิตศาสตร์ศึกษา) 
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 

อาจารย ์ระดบั 6 

20 นายสวสัด์ิ  จนัทร 
 

กศ.บ.(ภาษาองักฤษ) อาจารย ์ระดบั 7 

21 นายกมลวฒัน์  ภูวชิิต ค.บ.(ภาษาองักฤษ) 
กศ.ม.(การสอนภาษาองักฤษ) 

อาจารย ์ระดบั 6 

22 นายสุชิน  รอดก าเนิด 
 

น.บ.(นิติศาสตร์) ,เนติบััณฑิต 
น.ม.(นิติศาสตร์) 

อาจารย ์ระดบั 7 

23 นายอภิชาติ  บวบขม 
 

น.บ.(นิติศาสตร์)  
น.ม.(นิติศาสตร์) 

อาจารย ์ระดบั 4 

24 นางธารทิพย ์ ธรรมสอน 
 

ค.บ.(วทิยาศาสตร์ทัว่ไป) 
วท.ม.(วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม) 

ผศ. ระดบั 8 
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12.3  อาจารย์พเิศษ 
 

ที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิและสาขาวชิา / ความเช่ียวชาญ 
1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัราภรณ์ เข่ือนแกว้ Ph.D(Mineralogy) 
2 นางพรรณทิพย ์ ไชยชนะ   ศศ.ม.รัฐศาสตร์ / ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอญั

มณีและเคร่ืองประดบัในทอ้งถ่ิน 
 

 
 
13.  จ านวนนักศึกษา 

 
 
 
14.  อาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 
 14.1  อาคารสถานที ่
  14.1.1  อาคารสถานทีเ่รียน     
   อาคารเรียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 

จ านวนนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 

ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 

1 40 40 40 40 40 
2 - 40 40 40 40 
3 - - 40 40 40 
4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จ านวนนักศึกษาทีค่าดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 
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 14.2  อุปกรณ์การสอน 
  14.2.1  อุปกรณ์การสอน 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ี
อยู่แล้ว 

จ านวนที่
ต้องการเพิม่ 

1 เคร่ืองหาลกัษณะของแสง (Polariscope) 5 15 
2 เคร่ืองหาค่าดชันีหกัเห(Reflactometer) 5 15 
3 เคร่ืองชัง่หาค่าความถ่วงจ าเพาะ(Specific Gravity) 1 1 
4 กลอ้งจุลทรรศน์อญัมณี (Binocular Gem 

Microscope) 
5 เคร่ือง 15 เคร่ือง 

5 กลอ้งจุลทรรศน์อญัมณี 3 ตา (Trinocular Gem 
Microscope) 

5 เคร่ือง 15 เคร่ือง 

6 เคร่ืองดูสีแฝด(Dichroscope) 5 เคร่ือง 15 เคร่ือง 
7 เคร่ืองตรวจวดัการดูดกลืนแสง(Spectroscope) 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 
8 โคมไฟดูสีพลอย 5 เคร่ือง 15 เคร่ือง 
9 แผน่กรองแสง (Chelsea Filter) 5 ชุด 15 ชุด 

10 แวน่ขยาย (Loupe) 5 อนั 15 อนั 
11 ท่ีคีบพลอย(Tweezer) 5 อนั 15 อนั 
12 ตวัอยา่งอญัมณี 1 ชุด 5  ชุด 
13 โตะ๊ส าหรับการออกแบบเขียนแบบ 10 ชุด 30 ชุด 
14 เคร่ืองมือส าหรับการเขียนแบบ 10 ชุด 30 ชุด 
15 ตวัอยา่งแร่และหิน 1 ชุด 5  ชุด 
16 ตวัอยา่งผลึก 1 ชุด 5  ชุด 
17 ตวัอยา่งอญัมณีสังเคราะห์ 1 ชุด 5  ชุด 
18 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 55  เคร่ือง 15  เคร่ือง 
19 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 2    เคร่ือง 2    เคร่ือง 
20 เคร่ืองรับโทรทศัน์ 4    เคร่ือง 2    เคร่ือง 
21 เคร่ืองเล่นวีดีทศัน์ 4    เคร่ือง 2   เคร่ือง 
22 เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 10  เคร่ือง 5   เคร่ือง 
23 เคร่ืองฉายทึบแสง 5    เคร่ือง 5   เคร่ือง 
24 จอรับภาพ 15   จอ 5   จอ 
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15.  ห้องสมุด 
 หนงัสือ  ต าราเรียน วารสาร และเอกสารอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัสาขาวชิา 

15.1 หนังสือ 
  15.1.1  หนงัสือเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์  จ  านวน   1,428  เล่ม   
  15.1.2  หนงัสือเก่ียวกบัภูมิศาสตร์และธรณีวทิยา   จ  านวน  1,346  เล่ม   

15.1.3  หนงัสือเก่ียวกบัอญัมณีและเคร่ืองประดบั  จ  านวน  400 เล่ม   
  15.1.4  หนงัสือเก่ียวกบัศิลปะและการออกแบบ  จ านวน  1,570 เล่ม   

15.2   วารสาร  จ านวน  36  รายการ  
15.3  ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

1.  ฐานขอ้มูลส าเร็จรูป  (CD-ROM)  จ  านวน  200  รายการ 
2.  ฐานขอ้มูลเตม็รูป  (Full  Text ) 
     2.1   หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

        1)   Springer  Link 
        2)   Net  Library 
        3)   Publicly  accessible  e- Book 

     2.2    วชิาวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
               Dissertation  Full  text 
3.  ฐานขอ้มูลอา้งอิง  (Reference  Database) 
     3.1   Pro  Quest  Digital  Dissertations 
     3.2   ACM  Digital  Dissertations 
     3.3   Lexis. Com 
     3.4   H.W. Wilson 
     3.5   ISI  Web  of  Science 
 

16.  งบประมาณ 
 งบประมาณ  :  จ านวนนักศึกษา x 24,000   บาท(โดยประมาณ) 

จ านวนนักศึกษา(ปีการศึกษา) 

2550 2551 2552 2553 2554 
40 80 120 160 160 
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จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 

ประเภท
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2551 2552 2553 2554 2555 
เงินนอก

งบประมาณ 
960,000 1,920,000 2,880,000 3,840,000 3,840,000  

งบประมาณ
แผน่ดิน 

1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมทั้งส้ิน 2,460,000 3,420,000 3,880,000 4,840,000 4,840,000 

 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2551 2552 2553 2554 2555 
1.  ค่าตอบแทน 
ใชส้อย วสัดุ 

660,000 1,420,000 2,080,000 2,840,000 2,840,000 รวมทั้ง
งบประมาณ
แผน่ดินและ
เงินนอก
งบประมาณ 

2.  ค่าครุภณัฑ์ 1,800,000 2,000,000 1,800,000 2,000,000 2,000,000 

รวมทั้งส้ิน 2,460,000 3,420,000 3,880,000 4,840,000 4,840,000  
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17.  หลกัสูตร 
 17.1    จ านวนหน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่    129   หน่วยกิต   
 

17.2    โครงสร้างหลกัสูตร 
  โครงสร้างหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดบั   
พ.ศ.2550   มีองคป์ระกอบหลกัสูตรแต่ละหมวดวชิาและแต่ละกลุ่มวชิา   ดงัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์ สกอ. โครงสร้างหลกัสูตร 

17.2.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   
    

ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกติ 34 หน่วยกติ 

1)  วชิาภาษาและการส่ือสาร   ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต  
2)  วชิามนุษยศาสตร์   ไม่นอ้ยกวา่  8  หน่วยกิต 
3)  วชิาสงัคมศาสตร์   ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 
4)  วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต 
5) วชิาพลศึกษาและนนัทนาการ    ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต 

17.2.2  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า   89  หน่วยกติ 
1)  วชิาแกน  52  หน่วยกิต 
2)  วชิาเอก     30  หน่วยกิต 

2.2.1  วชิาเอกบงัคบั    21  หน่วยกิต 
2.2.2  วชิาเอกเลือก    ไม่นอ้ยกวา่   9  หน่วย

กิต 
3)  วชิาปฏิบติัการและฝ

กประสบ-     การณ วชิาชีพ   
 7  หน วยกิต 

17.2.3  หมวดวชิาเลอืกเสรี  6    หน่วยกติ 6    หน่วยกติ 

หน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 120-150 ไม่น้อยกว่า  129  หน่วย
กติ 

 
 

17.3  รายวชิา 
17.3.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   ไม่น้อยกว่า    34 หน่วยกติ 

              (รายละเอียดตามภาคผนวก  ก) 
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17.3.2  หมวดวชิาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   89  หน่วยกติ 
  1)  วชิาแกน         จ านวน    52   หน่วยกติ 

รหัสวชิา รายวชิา น(ท-ป-อ) 

6001001 ธรณีวทิยาทัว่ไป  
General Geology 

3 (2-2-5) 

6001002 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
Mathematics and Statistics for Gems and Jewelry 

3 (3-0-6) 

6001003 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั 1 
Business English for Gems and Jewelry 1  

3 (3-0-6) 
 

6002001 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั 2 
Business English for Gems and Jewelry 2  

3 (3-0-6) 
 

6002002 การจดัการความรู้ส าหรับอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
Knowledge Management for Gems and Jewelry 

3 (2-2-5) 

6003001 กฎหมายอญัมณี  
Gems Law 

3 (3-0-6) 
 

6003002 การบริหารจดัการและจรรยาบรรณส าหรับผูป้ระกอบ
ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
Gems and Jewelry Business Management and Ethics 

3 (3-0-6) 

6003003 การภาษีอากรส าหรับธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
Taxation for Gems and Jewelry Business 

3 (3-0-6) 

6004001 ระเบียบวธีิวจิยัเบ้ืองตน้ส าหรับอญัมณีวทิยา 
Introduction to Research Methodology for Gemology 

3 (2-2-5) 

6011101 วสัดุศาสตร์ส าหรับอญัมณีวทิยา 
Materials Science for Gemology 

3 (2-2-5) 

6011102 ผลึกและแร่วทิยา 
Crystallography and Mineralogy 

3 (3-0-6) 
 

6011103 ปฏิบติัการผลึกและแร่วทิยา 
Crystallography and Mineralogy Laboratory 

1 (0-2-1) 
 

6011104 อญัมณีวทิยาเบ้ืองตน้ 
Introduction to Gemology 

3 (2-2-5) 

6012101 อญัมณีวเิคราะห์ 1   
Gems Identification 1 

3 (1-4-4) 
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รหัสวชิา รายวชิา น(ท-ป-อ) 

6012102 โลหะมีค่า 
Precious Metals 

3 (2-2-5) 

6013101 อญัมณีสังเคราะห์ 
Synthetic Gemstones 

3 (2-2-5) 

6013301 การปรับปรุงคุณภาพอญัมณี 
Gems Treatment and Enhancement 

3 (3-0-6) 

6022101 การออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณีเบ้ืองตน้ 
Introductory to Jewelry Design  

3 (2-2-5) 

    
2)  วชิาเอก 
2.1  วชิาเอกอญัมณวีเิคราะห์    

2.1.1  วชิาเอกบังคับ  จ านวน  21   หน่วยกติ 
รหัสวชิา รายวชิา น(ท-ป-อ) 

6002003 เคมีเบ้ืองตน้ส าหรับอญัมณีวทิยา 
Introduction to Chemistry for Gemology 

3 (2-2-5) 

6013102 แหล่งอญัมณี 
Gemstone Sources  

3 (3-0-6) 

6013103 อญัมณีวเิคราะห์ 2 
Gems Identification 2 

3 (1-4-4) 

6013302 การวเิคราะห์มลทินในพลอย 
Gems Inclusion Identification  

3 (2-2-5) 

6013303 การซ้ือและดูแลรักษาอญัมณี 
Gems Buying and Cares 

3 (2-2-5) 

6014101 หินประดบัและหินมีค่า   
Ornaments and Precious Stones  

3 (2-2-5) 

6014301 การประเมินคุณภาพและราคาอญัมณี 
Gems Grading and Appraisal 

3 (2-2-5) 
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2.1.2  วชิาเอกเลอืก จ านวนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 
รหัสวชิา รายวชิา น(ท-ป-อ) 

6013104 เพชร   
Diamond 

3 (2-2-5) 

6013105 หยก 
Jades 

3 (2-2-5) 

6013201 เคร่ืองมือวเิคราะห์พลอยเบ้ืองตน้  
Basic Instruments for Gems Identification 

3 (2-2-5) 

6014102 พลอยตระกลูคอรันดมั  
Corundum 

3 (2-2-5) 

6014302 เทคนิคการเผาพลอย 
Gems Heating Technique  

3 (2-2-5) 

6014303 การสังเคราะห์พลอยเน้ือแขง็ 
Corundum Synthesis 

3 (2-2-5) 

6014304 การสังเคราะห์พลอยเน้ืออ่อน 
Gems Synthesis  

3 (2-2-5) 

6014305 การเจียระไน 
Gems Cutting 

3 (2-2-5) 

 
   2.2  วชิาเอกอญัมณกีารออกแบบ  
    2.2.1  วชิาเอกบังคับ จ านวน    21   หน่วยกติ 

รหัสวชิา รายวชิา น(ท-ป-อ) 

6022102 การวาดลายเส้น 
Drawing 

3 (2-2-5) 

6023101 การออกแบบ 3 มิติ 
3 Dimensions Design 

3 (2-2-5) 

6023102 การออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี 1 
Jewelry Design 1 

3 (2-2-5) 

6024101 การออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี 2  
Jewelry Design 2 

3 (2-2-5) 
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รหัสวชิา รายวชิา น(ท-ป-อ) 

6023103 การออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี (แหวน) 
Jewelry Design  (Ring) 

3 (2-2-5) 

6023104 การออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี (จ้ี เขม็กลดั ต่างหู) 
Jewelry Design (Pendant, Brooch, and Earring) 

3 (2-2-5) 

6024102 การออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี (สร้อย ก าไล สังวาล) 
Jewelry Design (Necklace, Bracelace, and Necklet)  

3 (2-2-5) 

 
 

2.2.2  วชิาเอกเลอืก จ านวนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 
รหัสวชิา รายวชิา น(ท-ป-อ) 

6023105 การออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณีแบบไทยโบราณ 
Jewelry Thai Classic Design 

3 (2-2-5) 

6023106 การออกแบบเคร่ืองประดบัดว้ยเศษอญัมณีและลูกปัด 
Jewelry Design with Gems Chips and Beads  

3 (2-2-5) 

6024103 การออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณีแบบตะวนัตก 
Jewelry  Western Style Design 

3 (2-2-5) 

6024104 การออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณีแบบตะวนัออก 
Jewelry Oriental Style Design 

3 (2-2-5) 

6024105 การน าเสนอผลงานเคร่ืองประดบัอญัมณี 
Jewelry Presentations 

3 (2-2-5) 

6024106 โครงการพิเศษเคร่ืองประดบัอญัมณี 
Special Projects on Jewelry 

3 (2-2-5) 

6024201 การออกแบบเคร่ืองประดบัโดยคอมพิวเตอร์ 
Jewelry Computer Graphic Design  

3 (2-2-5) 
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3 )   วชิาปฏิบัติการและฝ กประสบการณ วชิาชีพ  7  หน วยกติ 
 

รหัสวชิา รายวชิา น(ท-ป-อ) 
6004801 การเตรียมฝ กประสบการณ วชิาชีพอญัมณีและ

เคร่ืองประดบั 
 Preparation for Professional Experience in Gems and 
Jewelry   

2(90) 

6004802 การฝ กประสบการณ วชิาชีพอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั 
Field Experience in Gems and Jewelry   

5(450) 

 
 
17.3.3  หมวดวชิาเลอืกเสรี              6       หน่วยกติ 

   ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร       
เปิดสอน  แต่รวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต  โดยไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้ และตอ้งไม่
เป็นรายวชิาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารส าเร็จหลกัสูตรของสาขาวชิาน้ี 
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17.4 แผนการศึกษา 
 

ปีที ่1 ภาคเรียนที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 1161001 

1511001 
1541001 
1551001 

กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ 
จริยธรรมกบัมนุษย ์
ทกัษะการรับสารภาษาไทย 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 

2(1-2-3) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
2(2-0-4) 

วชิาแกน 
 

6001001 
6011101 
6001002 

ธรณีวทิยาทัว่ไป 
วสัดุศาสตร์ส าหรับอญัมณีวทิยา 
คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั 

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 

รวมหน่วยกติปีที ่1 ภาคเรียนที ่1 18 
       

 
 
 

ปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 1001002 

1551002 
1631005 
2541001 

การคิดวเิคราะห์  การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  2 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ 
มนุษย ์ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 

วชิาแกน 
 
 

6001003 
6011102 
6011103 
6011104 

ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั 1 
ผลึกและแร่วทิยา 
ปฏิบติัการผลึกและแร่วทิยา 
อญัมณีวทิยาเบ้ืองตน้ 

3 (3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
3 (2-2-5) 

รวมหน่วยกติปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 18 
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ปีที ่2  ภาคเรียนที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 2501002 

4001003 
4091003 
4121001 

เศรษฐกิจพอเพียง 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 

วชิาแกน 
 
 

6002001 
6022101 
6012101 

ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั 2 
การออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณีเบ้ืองตน้ 
อญัมณีวเิคราะห์ 1 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 

รวมหน่วยกติปีที ่2 ภาคเรียนที ่1 18 
 
 
 

ปีที ่2  ภาคเรียนที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 1551003 

2051001 
4121002 

ทกัษะการฟัง-การพดูภาษาองักฤษ 1 
สุนทรีภาพทางศิลปะการแสดง 
คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน       

2(1-2-3) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 

วชิาแกน 
 

6012102 
6002002 

โลหะมีค่า 
การจดัการความรู้ส าหรับอญัมณีและเคร่ืองประดบั 

3(2-2-5) 
3 (2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ    
วชิาอญัมณี
วเิคราะห์ 

6002003 เคมีเบ้ืองตน้ส าหรับอญัมณีวทิยา  
 

3(2-2-5) วชิาการ
ออกแบบอญั

มณี 

6022102 การวาดลายเส้น 

วชิาเอกเลอืก xxxxxxx xxxxxx 3 (x-x-x) 

รวมหน่วยกติปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 19 
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ปีที ่3  ภาคเรียนที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
วชิาแกน 
 
 

6003001 
6003002 
 
6013101 
6013301 

กฎหมายอญัมณี 
การบริหารจดัการและจรรยาบรรณส าหรับ 
ผูป้ระกอบธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
อญัมณีสังเคราะห์ 
การปรับปรุงคุณภาพอญัมณี 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

วชิาเอกเลือก 
 

xxxxxxx xxxxxx 3 (x-x-x) 
 
 

วชิาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 3 (x-x-x) 

รวมหน่วยกติปีที ่3 ภาคเรียนที ่1 18 
 
 

ปีที ่3  ภาคเรียนที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
วชิาแกน 6003003 ภาษีอากรส าหรับธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั 3(3-0-6) 

วชิาเอกบังคับ    

วชิาอญัมณี
วเิคราะห์ 

6013102 
6013103
6013302 
6013303 

แหล่งอญัมณี 
อญัมณีวเิคราะห์ 2 
การวเิคราะห์มลทินในพลอย 
การซ้ือและดูแลรักษาอญัมณี 

 
 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

วชิาการ
ออกแบบอญั
มณี 

6023101 
6023102 
6023103 
6023104 

การออกแบบ 3มิติ 
การออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี 1 
การออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี (แหวน) 
การออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี (จ้ี เขม็กลดั ต่างหู) 

วชิาเอกเลือก 
 

xxxxxxx xxxxxx 3(x-x-x) 
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รวมหน่วยกติปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 18 

                       
 
 
 

ปีที ่4  ภาคเรียนที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
วชิาศึกษาทัว่ไป 3541001 การเป็นผูป้ระกอบการ 2(2-0-4) 
วชิาแกน 6004001 ระเบียบวธีิวจิยัเบ้ืองตน้ส าหรับอญัมณีวทิยา 3(2-2-5) 

 
วชิาเอกบังคับ    

วชิาอญัมณี
วเิคราะห์ 

6014101 
6014301 

หินประดบัและหินมีค่า 
การประเมินคุณภาพและราคาอญัมณี 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) วชิาการ

ออกแบบอญั
มณี 

6024101 
6024102 

การออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี 2 
การออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี (สร้อย ก าไล 
สังวาล) 

วชิาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 3 (x-x-x) 
วชิาฝึกฯ 6004801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอญัมณีและ

เคร่ืองประดบั 
2(90) 

รวมหน่วยกติปีที ่4 ภาคเรียนที ่1 16 

 
 

ปีที ่4  ภาคเรียนที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
วชิาฝึกฯ 6004802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอญัมณีและ

เคร่ืองประดบั 
 

    5(450) 

รวมหน่วยกติปีที ่4 ภาคเรียนที ่ 2 5 
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17.5 ค าอธิบายรายวชิา 
17.5.1  หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป    34   หน่วยกติ 
 (รายละเอียดตามภาคผนวก   ก ) 
 

17.5.2 หมวดวชิาเฉพาะ  87  หน่วยกติ 
1)  วชิาแกน    จ านวน  50  หน่วยกติ 

รหัสวชิา       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
6001001 ธรณวีิทยาทัว่ไป       3 (2-2-5) 

General Geology 
  การก าเนิดและววิฒันาการของโลก โครงสร้างของโลก ส่วนประกอบของโลก แร่
และหิน การจ าแนก ประเภทแร่หิน กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ซากบรรพชีวนิ การผผุงัของ
แร่และหิน ชนิดของแร่  

ฝึกปฏิบติัการส ารวจภาคสนาม 
 

6001002 คณติศาสตร์และสถิติส าหรับอญัมณีและเคร่ืองประดับ  3 (3-0-6) 
Mathematics and Statistics for Gems and Jewelry   
ความน่าจะเป็น การแปรสุ่ม (Random variable) การแจกแจงความน่าจะเป็น  

(Probability distribution) การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ (Mathematical expectation)การแจกแจง
ค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง (Sampling distribution) หลกัการประมาณ (Estimation) การทดสอบสมมติฐาน
(Hypothesis testing)   การประยกุตใ์ชห้ลกัการทางคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั 
 

6001003 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 1  3 (3-0-6) 
  Business English for Gems and Jewelry 1 
  ศึกษาไวยากรณ์และหลกัการใชภ้าษาองักฤษในเชิงธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
ค าศพัทเ์ฉพาะส าหรับอญัมณีและเคร่ืองประดบั  เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการใชภ้าษาองักฤษใน
ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบัขั้นสูง 
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รหัสวชิา       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
6002001 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 2  3 (3-0-6) 
  Business English for Gems and Jewelry 2 
  ศึกษาและฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษ  ทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ท่ี
ใชใ้นชีวติประจ าวนั และธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั  เช่น  การแนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  
คุณสมบติัเฉพาะของอญัมณีชนิดต่างๆ  ความเช่ือเก่ียวกบัอญัมณี  การน าเสนอความคิดและผลงาน  
การเขียนโตต้อบจดหมาย  เอกสารติดต่อทางราชการและธุรกิจเอกชน  
 

6002002 การจัดการความรู้ส าหรับอญัมณแีละเคร่ืองประดับ   3 (2-2-5) 
  Knowledge Management for Gems and Jewelry 
  ศึกษาความหมาย หลกัการ  เป้าหมาย  องคป์ระกอบ รูปแบบ  ขั้นตอน  และ
กระบวนการจดัการความรู้  การประยกุตห์ลกัการจดัการความรู้เพื่อใชใ้นวทิยาการอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั  เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถเชิงแข่งขนัในธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั  
บทบาทและจริยธรรมของผูจ้ดัการความรู้   
  ฝึกปฏิบติัการจดัการความรู้ 
 
6003001 กฎหมายอญัมณ ี       3 (3-0-6) 

Gems Law 
  ศึกษา และวเิคราะห์กฎหมายระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
อาชีพดา้นเคร่ืองประดบัอญัมณีภายในประเทศ อาทิ กฎหมายวา่ดว้ยภาษีต่างๆ กฎหมายวา่ดว้ย
สัมปทานทรัพยากร กฎหมายวา่ดว้ยกิจการทอ้งถ่ิน กฎหมายการคา้และธุรกิจ ฯลฯ ส าหรับปรับ
สภาพขององคก์รธุรกิจ ผูป้ระกอบการดา้นเคร่ืองประดบัอญัมณีใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงดา้น
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมและการเมืองภายในประเทศ 
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รหัสวชิา       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
6003002 การบริหารจัดการและจรรยาบรรณส าหรับ    3 (3-0-6) 

ผู้ประกอบการธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดับ  
Gems Business Management and Ethics  

  ลกัษณะโครงสร้างขององคก์าร การวางแผน การจดัสายงานหลกัเกณฑแ์ละ
แนวความคิดในการจดัตั้งองคก์าร ลกัษณะประเภทของการประกอบการธุรกิจอญัมณี หลกัการ
บริหารและหนา้ท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารทุกๆ ดา้น ในแง่การวางแผน การจดัคนเขา้ท างาน การสั่ง
การ การจูงใจคนท างาน การควบคุมการปฏิบติังานต่างๆ ตามหลกัการตลาด ใหบ้รรลุเป้าหมาย และ
นโยบายท่ีตั้งไวข้ององคก์ารทางธุรกิจอญัมณี  การสร้างจิตตระหนกัในความซ่ือสัตย ์คุณธรรม 
จริยธรรม ในการประกอบและด าเนินการธุรกิจดา้นอญัมณี 
 
6003003 การภาษีอากรส าหรับธุรกจิอัญมณีและเคร่ืองประดับ  3 (3-0-6)
  Taxation for Gems and Jewelry Business 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีอากร ภาพรวมของระบบภาษีอากรไทย เนน้หลกัการ
ของภาษีอากรตามหลกัประมวลรัษฎากรของไทย ตลอดจนเขา้ใจวธีิการและหลกัเกณฑก์ารค านวณ
ภาษีอากรประเภทต่างๆ อนัไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการคา้ 
 
6004001 ระเบียบวธีิวจัิยเบือ้งต้นส าหรับอญัมณวีทิยา   3 (2-2-5) 

Introduction to Research Methodology for Gemology 
 แนวคิดวธีิการวิจยั  การก าหนดหัวขอ้  ประเด็นปัญหา  ประเภทและการออกแบบ

การวิจยั  การสุ่มตวัอย่าง  การสร้างเคร่ืองมือวิจยั  การเก็บและการวิเคราะห์ขอ้มูล  และการเขียน
รายงานการวจิยั 

 ฝึกปฏิบติัการวจิยัทุกขั้นตอน 
 
6011101 วัสดุศาสตร์ส าหรับอัญมณีวิทยา      3 (2-2-5) 

Materials Science for Gemology 
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ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัวสัดุ การจ าแนกประเภทวสัดุ โครงสร้างภายในของ
วสัดุ  คุณสมบตัิของวสัดุ  กระบวนการผลิต และการน าไปใช้งานของวสัดุประเภทต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอญัมณีวิทยา 

ฝึกปฏิบติัการจ าแนกและศึกษาโครงสร้างภายในของวสัดุประเภทต่างๆ  
รหัสวชิา       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
6011103 ผลกึและแร่วทิยา       3 (3-0-6) 

Crystallography and Mineralogy  
  ศึกษาระบบผลึก ระบบโครงสร้าง คุณสมบติัทางกายภาพและคุณสมบติัทางแสง
ของแร่ชนิดต่างๆ 
 
6011104 ปฏิบัติการผลกึและแร่      1(0-2-1) 

Crystallography and Mineralogy Laboratory 
ฝึกปฏิบติัการระบบผลึก ระบบโครงสร้าง คุณสมบติัทางกายภาพและคุณสมบติั 

ทางแสงของแร่ชนิดต่างๆ 
 
6012101 อญัมณวีิทยาเบือ้งต้น       3(2-2-5)  

Introduction to Gemology 
เรียนรู้ความหมาย นิยามและศพัทเ์ฉพาะต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัอญัมณี การจ าแนก

ประเภทอญัมณี คุณสมบติัทางกายภาพและทางแสงของอญัมณี  รวมถึงเรียนรู้การสังเกตอญัมณีดว้ย
ตาเปล่า (สี การเจียระไน ปรากฏการณ์ ความวาวและการกระจายแสง) 

ฝึกปฏิบติัการจ าแนกประเภทอญัมณี และสังเกตอญัมณีดว้ยตาเปล่า 
 
6012101 อญัมณวีเิคราะห์ 1      3(1-4-4)  

Gems Identification 1 
ศึกษาส่วนประกอบ หลกัการใชง้าน และการดูแลรักษาเคร่ืองมือขั้นพื้นฐานท่ีใช้

ในการวเิคราะห์  
ฝึกปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์อญัมณีธรรมชาติชนิดต่างๆ  

 
6012102 โลหะมีค่า       3(2-2-5) 

Precious Metals 
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  คุณสมบติัโลหะ โลหะท่ีน ามาท าเคร่ืองประดบั เช่น ทองค า เงิน ทองค าขาว 
คุณสมบติัเฉพาะของโลหะแต่ละประเภท ชนิดและคุณสมบติัของโลหะผสม 

ฝึกปฏิบติัจ าแนกและอธิบายคุณสมบติัโลหะมีค่าท่ีน ามาท าเคร่ืองประดบั 
 
 
รหัสวชิา       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
6013101 อญัมณสัีงเคราะห์      3(2-2-5)  

Synthetic Gemstones 
ศึกษาชนิดอญัมณีสังเคราะห์ วธีิการสังเคราะห์อญัมณี ต าหนิของพลอยสังเคราะห์  
ฝึกปฏิบติัการจ าแนกอญัมณีสังเคราะห์ 

 

6013301 การปรับปรุงคุณภาพอัญมณ ี     3(3-0-6) 
Gems Treatment and Enhancement 

  ศึกษากระบวนการปรับปรุงคุณภาพอญัมณี วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช ้
รวมทั้งเทคนิควธีิการต่างๆ ท่ีจะท าใหพ้ลอยมีคุณภาพดีข้ึน ควบคู่ไปกบักระบวนการป้องกนัความ
เสียหายจากการปรับปรุงดว้ย 
 

6022101 การออกแบบเคร่ืองประดับอญัมณี เบือ้งต้น    3 (2-2-5)
  Introduction to Jewelry Design 
  ศึกษาประวติั  ความเป็นมา  ประโยชน์และความส าคญัของการออกแบบ เขียน
แบบ หลกัการออกแบบ เขียนแบบเบ้ืองตน้  เทคนิคการวาดเส้นเพื่อส่ือความหมาย ทฤษฎีการเขียน
แบบเบ้ืองตน้ ประวติัศาสตร์อญัมณีและเคร่ืองประดบั เทคนิคการน าเสนอ และการจดัตกแต่ง
สินคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบั 
  ฝึกปฏิบติัการออกแบบ น าเสนอผลงานและการจดัตกแต่งสินคา้อญัมณีและ
เคร่ืองประดบั 
 

  2)  วชิาเอก 
2.1  วชิาเอกอญัมณวีเิคราะห์    
2.1.1  วชิาเอกบังคับ  จ านวน  21   หน่วยกติ 

รหัสวชิา       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
6002003 เคมีเบือ้งต้นส าหรับอญัมณวีิทยา     3 (2-2-5) 

Introduction to Chemistry for Gemology 



  

 

-25- 

  หลกัการเคมีเบ้ืองตน้ โครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุ พนัธะเคมี ปริมาณสาร
สัมพนัธ์ ของแขง็ ของเหลว แก๊ส สารละลาย อุณหเคมี   ความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัเคมีกบัอญัมณี
วทิยา 

ปฏิบติัการเก่ียวกบัเทคนิคทางเคมีเบ้ืองตน้ความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ การจดั 
สารเคมี เกรดของสาร การใชส้ารเคมี 
รหัสวชิา       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
6013102 แหล่งอัญมณี       3(3-0-6) 

Gemstone Sources 
ศึกษาเก่ียวกบัประเภทแหล่งพลอยตามการเกิด หลกัการท าเหมืองพลอยประเภท 

ต่างๆ แหล่งอญัมณีท่ีส าคญัของไทย และต่างประเทศ    
 
6013103 อญัมณวีเิคราะห์ 2       3 (1-4-4)
  Gems Identification 2 

ศึกษาการวเิคราะห์อญัมณีเทียม อญัมณีเลียนแบบ อญัมณีสังเคราะห์ และอญัมณีท่ี
ผา่นการปรับปรุงคุณภาพ 

ฝึกปฏิบติัการวเิคราะห์อญัมณีเทียม อญัมณีเลียนแบบ อญัมณีสังเคราะห์ และอญั
มณีท่ีผา่นการปรับปรุงคุณภาพ 
 
6013302 การวเิคราะห์มลทนิในพลอย     3 (2-2-5) 
  Gems Inclusion Identification  
  การจ าแนกประเภท มลทิน คุณสมบติัและการวเิคราะห์มลทิน มลทินท่ีพบเฉพาะ
ในพลอยบางชนิด การจ าแนกมลทินในพลอยธรรมชาติและพลอยสังเคราะห์ 
  ฝึกปฏิบติัการจ าแนกประเภท มลทินและการวเิคราะห์มลทิน 
 
6013303 การซ้ือและดูแลรักษาอัญมณี     3 (2-2-5) 
  Gems Buying and Cares 
  หลกัการซ้ืออญัมณี การประมาณขนาดของพลอย การประมาณราคาพลอยตาม
ขนาด วธีิการดูแลรักษาพลอย ท่ีควรดูแลเป็นพิเศษ 
  ประเมินราคาอญัมณีและดูแลรักษาอญัมณีตามกรรมวธีิท่ีถูกตอ้ง 
 
6014101 หินประดับและหินมีค่า      3 (2-2-5) 
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Ornaments and Precious Stones 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหิน ความหมายของหินสี ประเภทของหินสีและหินประดบั 
คุณสมบติัของหินสีแต่ละประเภท การตรวจสอบ การดูแลรักษา 
  ฝึกแยกประเภทของหินสีและหินประดบั คุณสมบติัของหินสีแต่ละประเภท การ
ตรวจสอบ การดูแลรักษา 
รหัสวชิา       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
6014301 การประเมินคุณภาพและราคาอญัมณี    3 (2-2-5) 

Gems Grading and Appraisal 
  การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตีค่าและประเมินราคาอญัมณี  

ฝึกปฏิบติัการประเมินคุณภาพและราคาอญัมณีในสถานประกอบอุตสาหกรรม 
อญัมณี และตลาดอญัมณี 

 
2.1.2  วชิาเอกเลอืก จ านวนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 

รหัสวชิา       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
6013104 เพชร          3(2-2-5) 

Diamond 
  การเกิด แหล่งก าเนิด และประวติัความเป็นมา ของเพชรจากอดีตถึงปัจจุบนั แหล่ง
เพชรของโลก หลกัการจดัระดบัเกรดสี เกรดความสะอาด เกรดการเจียระไน และน ้าหนกัเพื่อ
ประเมินคุณภาพ ของเพชร การแยกเพชร และเพชรเลียนแบบชนิดต่างๆ การประเมินราคาและการ
เลือกซ้ือเพชร 
  ฝึกปฏิบติัการจ าแนกเกรดสี เกรดความสะอาด เกรดการเจียระไน และน ้าหนกัเพื่อ
ประเมินคุณภาพ ของเพชร การแยกเพชร และเพชรเลียนแบบชนิดต่างๆ การประเมินราคาและการ
เลือกซ้ือเพชร 
 
6013105 หยก         3(2-2-5) 

Jades 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหยก ประเภทหยกธรรมชาติ หยกเลียนแบบ การปรับปรุง
คุณภาพหยก การตรวจสอบคุณภาพหยก การดูแลรักษาหยก แหล่งหยกท่ีส าคญัของโลก 
  ฝึกปฏิบติัการจ าแนกประเภทหยกธรรมชาติ หยกเลียนแบบ การปรับปรุงคุณภาพ
หยก การตรวจสอบคุณภาพหยก การดูแลรักษาหยก 
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6013201 เคร่ืองมือวเิคราะห์พลอยเบือ้งต้น     3(2-2-5) 
Basic Instruments for Gems Identification  

  การศึกษาส่วนประกอบและหลกัการท างานของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบอญัมณี  รวมไปถึงวธีิการดูแลรักษาและวธีิการวิเคราะห์อญัมณีโดยใชเ้คร่ืองมือ 
  ฝึกปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบอญัมณี 
รหัสวชิา       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
6014102 พลอยตระกูลคอรันดัม      3(2-2-5) 
  Corundum 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอรันดมัชนิดต่างๆ  ทั้งการเกิดสี  การจ าแนกชนิด  
แหล่งก าเนิด การสังเคราะห์และเลียนแบบ  การปรับปรุงคุณภาพ  การตรวจสอบ และลกัษณะเด่น
ของคอรันดมัจากแหล่งต่าง ๆ ของโลก 
  ฝึกปฏิบติัการจ าแนก  สังเคราะห์และเลียนแบบ  
 
6014302 เทคนิคการเผาพลอย      3(2-2-5) 
  Gems Heating Technique  
  การศึกษาประเภทเตาเผา และส่วนประกอบของเตาเผา หลกัการเผาพลอยแบบ
ออกซิเดชัน่ การดูแลและรักษาเตาเผา และระบบริดลัชัน่ ประเภทก๊าซท่ีใชใ้นเตาเผา ปัจจยัควบคุม
ในการเผาพลอย ขอ้ควรระวงัในการเผาพลอย 
  ฝึกปฏิบติัการเผาพลอยแบบออกซิเดชัน่ การดูแลและรักษาเตาเผา และระบบ
ริดลัชัน่ ประเภทก๊าซท่ีใชใ้นเตาเผา ปัจจยัควบคุมในการเผาพลอย 
 
6014303 การสังเคราะห์พลอยเนือ้แข็ง     3(2-2-5) 
  Corundum Synthesis 
  วธีิการต่างๆ ท่ีใชใ้นการสังเคราะห์พลอยตระกลูคอรันดมั เช่น พลอยชาธมั  พลอย
รามาอูรา การจ าแนกและวเิคราะห์พลอยตามวธีิการท่ีใชส้ังเคราะห์ 

 ฝึกปฏิบติัการสังเคราะห์พลอยตระกลูคอรันดมั  
 
6014304 การสังเคราะห์พลอยเนือ้อ่อน     3(2-2-5) 
  Gems Synthesis 
  วธีิการสังเคราะห์พลอยเน้ืออ่อนชนิดต่างๆ เช่น ควอตซ์ โอปอล เธอคอยต ์จ าแนก 
และวเิคราะห์พลอยตามวธีิการท่ีใชส้ังเคราะห์ 

ฝึกปฏิบติัการสังเคราะห์พลอยเน้ืออ่อน   
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รหัสวชิา       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
6014305 การเจียระไน        3(2-2-5) 

Gems Cutting 
  หลกัการเจียระไน การตั้งพลอย เคร่ืองมือและวสัดุส าหรับการเจียระไน คุณสมบติั
ทางแสงกบัการเจียระไน การเจียระไนรูปแบบต่างๆ การเรียกช่ือแบบ มาตรฐานคุณภาพการ
เจียระไน  

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบติัการเจียระไน 
 
   2.2  วชิาเอกอญัมณกีารออกแบบ  
   2.2.1  วชิาเอกบังคับ จ านวน   21 หน่วยกติ 
รหัสวชิา       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
6022102 การวาดลายเส้น       3(2-2-5) 
  Drawing 
  ศึกษาวธีิการวาดภาพแรเงา เพื่อสะทอ้นถึงรูปร่าง และขนาดของวตัถุ การแรเงา
โดยแสดงแสงและเงา  แสงตกกระทบและแสงสะทอ้น การวาดภาพรายละเอียดของวตัถุใหดู้
เหมือนจริง 
  ฝึกปฏิบติัการวาดลายเส้นของวตัถุต่างๆ  
 
6023101 การออกแบบ 3 มิติ  3(2-2-5) 
 3 Dimension  Design 
 ศึกษาเรียนรู้หลกัการและวธีิใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการท างานผสมหลายส่ือ 
ฝึกปฏิบติัออกแบบและผลิตงานผสมหลายส่ือประเภทต่าง ๆ 
  ฝึกปฏิบติัการออกแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยผสมผสานเทคนิคหลาย
โปรแกรมใหเ้กิดเป็นผลงาน  2  มิติ  และ  3  มิติ   
  
6023102 การออกแบบเคร่ืองประดับอญัมณี 1    3(2-2-5) 

Jewelry Design 1 
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  ประโยชน์และความส าคญัของการออกแบบ หลกัการออกแบบเบ้ืองตน้ 
ประวติัศาสตร์อญัมณีและเคร่ืองประดบั เทคนิคการวาดเส้นเพื่อส่ือความหมาย ทฤษฎีการเขียนแบบ
เบ้ืองตน้  

ฝึกปฏิบติัการออกแบบอญัมณีรูปแบบต่างๆ 
 
รหัสวชิา       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
6024101 การออกแบบเคร่ืองประดับอญัมณี 2    3(2-2-5) 

Jewelry Design 2 
  ศึกษาสภาพการตลาดอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัอญัมณี หลกัการออกแบบท่ี
สามารถประยกุตเ์ขา้ไดก้บัรูปแบบงานต่างๆ และสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมอญัมณีโลก  

ฝึกปฏิบติัการออกแบบอญัมณีรูปแบบต่างๆและประยกุตใ์หเ้ขา้กบัรูปแบบงานต่างๆ 
 
6023103 การออกแบบเคร่ืองประดับอญัมณี (แหวน)    3(2-2-5) 
  Jewelry Design (Ring) 
  การศึกษารูปแบบต่างๆ ของแหวน การวาดภาพรูปร่างแหวน การออกแบบแหวน
หวัเดียว การออกแบบแหวนรูปแฟนซี การแรเงาและระบายสี การเลือกใชอ้ญัมณีให้เหมาะสมกบั
การออกแบบ 
  ฝึกปฏิบติัการออกแบบแหวนหวัเดียว การออกแบบแหวนรูปแฟนซี การแรเงาและ
ระบายสี การเลือกใชอ้ญัมณีใหเ้หมาะสมกบัการออกแบบ 
 
6023104 การออกแบบเคร่ืองประดับอญัมณี (จี ้เข็มกลดั ต่างหู)  3(2-2-5) 
  Jewelry Design (Pendant, Brooch, and Earring) 
  การศึกษารูปแบบต่างๆ ของจ้ี เขม็กลดั ต่างหู การวาดภาพรูปร่างจ้ี เขม็กลดั ต่างหู 
การออกแบบรูปแฟนซี การแรเงาและระบายสี การเลือกใชอ้ญัมณีให้เหมาะสมกบัการออกแบบ 
  ฝึกปฏิบติัการออกแบบจ้ี เขม็กลดั ต่างหู การวาดภาพรูปร่างจ้ี เขม็กลดั ต่างหู การ
ออกแบบรูปแฟนซี การแรเงาและระบายสี การเลือกใชอ้ญัมณีใหเ้หมาะสม 
 
6024102 การออกแบบเคร่ืองประดับอญัมณี (สร้อย ก าไล สังวาล)  3(2-2-5) 
  Jewelry Design (Necklace, Bracelace, and Necklet ) 
  การศึกษารูปแบบต่างๆ ของสร้อย ก าไล สังวาล การวาดภาพรูปร่าง การออกแบบ
รูปแฟนซี การแรเงาและระบายสี การเลือกใชอ้ญัมณีให้เหมาะสมกบัการออกแบบ 
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  ฝึกปฏิบติัการออกแบบสร้อย ก าไล สังวาลการออกแบบรูปแฟนซี การแรเงาและ
ระบายสี การเลือกใชอ้ญัมณีใหเ้หมาะสม 
 
 
 
 
   2.2.2  วชิาเอกเลอืก จ านวน   9  หน่วยกติ 
รหัสวชิา       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
6023105 การออกแบบเคร่ืองประดับอญัมณีแบบไทยโบราณ   3(2-2-5) 

Jewelry Thai Classic Design   
ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลประวติัเคร่ืองประดบัอญัมณี ผลงานสร้างสรรคป์ระเภทต่างๆ 

ในแต่ละยคุสมยั รูปแบบ สกุลช่าง วสัดุกรรมวธีิการผลิต ปัจจยั แนวคิดท่ีมีลกัษณะต่างๆ ของ
เคร่ืองประดบัไทยรวมทั้งเอกลกัษณ์ไทยสมยัต่างๆ เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวคิดในการออกแบบ
เคร่ืองประดบัอญัมณี ในลกัษณะไทย มีการศึกษานอกสถานท่ี 
  ฝึกปฏิบติัการออกแบบเคร่ืองอญัมณีแบบไทยโบราณและน าเสนอผลงาน 
 

6023106 การออกแบบเคร่ืองประดับด้วยเศษอัญมณีและลูกปัด  3(2-2-5) 
  Jewelry Design with Gems Chips and Beads  

ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีประดิษฐ์ดว้ยเศษอญัมณีและลูกปัด  
ผลงานสร้างสรรค ์ประเภทต่างๆในแต่ละยคุสมยั วสัดุกรรมวธีิการผลิต ปัจจยั แนวคิดท่ีมีลกัษณะ
ต่างๆ ของเคร่ืองประดบัดว้ยเศษอญัมณีรวมทั้งลูกปัด เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวคิดในการออกแบบ
เคร่ืองประดบัอญัมณี  

ศึกษานอกสถานท่ีและฝึกปฏิบติัการออกแบบเคร่ืองประดบัดว้ยเศษอญัมณีและ 
ลูกปัดและน าเสนอผลงาน 
 

6024103 การออกแบบเคร่ืองประดับอญัมณแีบบตะวนัตก   3(2-2-5) 
Jewelry Western Style Design 
ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเคร่ืองประดบัอญัมณีแบบตะวนัตก ผลงานสร้างสรรค ์ประเภท 

ต่างๆในแต่ละยคุสมยั วสัดุกรรมวธีิการผลิต ปัจจยั แนวคิดท่ีมีลกัษณะต่างๆ ของการออกแบบ
เคร่ืองประดบัอญัมณี แบบตะวนัตก 

ศึกษานอกสถานท่ีและฝึกปฏิบติัการออกแบบเคร่ืองประดบัแบบตะวนัตก 
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6024104 การออกแบบเคร่ืองประดับอญัมณแีบบตะวนัออก   3(2-2-5) 
Jewelry Oriental Style Design 
ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเคร่ืองประดบัอญัมณีแบบตะวนัออก ผลงานสร้างสรรค ์ 

ประเภทต่างๆในแต่ละยคุสมยั วสัดุกรรมวธีิการผลิต ปัจจยั แนวคิดท่ีมีลกัษณะต่างๆ ของการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี แบบตะวนัออก 

ศึกษานอกสถานท่ีและฝึกปฏิบติัการออกแบบเคร่ืองประดบัแบบตะวนัออก 
รหัสวชิา       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
6024105 การน าเสนอผลงานเคร่ืองประดับอญัมณี    3 (2-2-5) 

Jewelry Presentations 
  ศึกษาวธีิการท าแฟ้มสะสมงานรูปแบบต่างๆ  อาทิ  ผลงานจริง  หุ่นจ าลอง  
ภาพถ่าย  สไลด ์ ส่ือมลัติมีเดีย  เพื่อการน าเสนอผลงานอยา่งเป็นขั้นตอน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การถ่ายทอดความคิดหรือขอ้มูล  รวมทั้งรูปแบบการส่ือความหมายใหผู้ช้มเขา้ใจ 
  ฝึกปฏิบติัจดัท าแฟ้มสะสมงาน  และน าเสนอผลงาน 
 
6024106 โครงการพเิศษเคร่ืองประดับอญัมณี    3 (2-2-5) 

Special Projects on Jewelry 

   การคน้ควา้ขอ้มูลทางดา้นอญัมณีและเคร่ืองประดบัทั้งระดบัสากลและทอ้งถ่ิน  การ
รวบรวมอยา่งเป็นระบบ การเขียนโครงงานและรายงาน การน าเสนองาน  โดยอยูใ่นความควบคุมดูแล
ของอาจารยท่ี์ปรึกษารายวชิาอยา่งใกลชิ้ด     
 
6024201 การออกแบบเคร่ืองประดับอญัมณีโดยคอมพวิเตอร์   3(2-2-5) 
  Jewelry Computer Graphic Design  
  ศึกษาวธีิการใชค้อมพิวเตอร์จากการใชโ้ปรแกรม ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ ตลอดจนงานทางดา้นศิลปะอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานการออกแบบอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
  ฝึกปฏิบติัการออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณีโดยคอมพิวเตอร์และน าเสนอผลงาน 
 

3)  วชิาปฏบิัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    จ านวน  7   หน่วยกติ 
 

รหัสวชิา       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป-อ) 
6004801 การเตรียมฝ กประสบการณ วชิาชีพอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 
 2(90) 
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Preparation for Professional Experience in Gems and Jewelry  
จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ 

วชิาชีพในดา้นการรับรู้ ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ 
ทกัษะ  เจตคติ   แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ  ศึกษาสังเกตและมีส่วนในการฝึก
ปฏิบติังานดา้นอญัมณีและเคร่ืองประดบัในสถานประกอบการจริง 
 
 
รหัสวชิา       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
6004802 การฝ กประสบการณ วชิาชีพอญัมณแีละเคร่ืองประดับ  5(450) 

Field Experience in Gems and Jewelry 
ฝึกงานทางดา้นอญัมณีและเคร่ืองประดบัในสถานประกอบการจริง โดยไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
 
17.5.3  หมวดวชิาเลอืกเสรี   6  หน่วยกติ 

  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน  
แต่รวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต  โดยไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้ และตอ้งไม่เป็น
รายวชิาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลกัสูตรของสาขาวชิาน้ี 

 
18. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาอญัมณีและเคร่ืองประดบั    ไดก้  าหนดระบบ     
การประกนัคุณภาพหลกัสูตรในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

1.   การบริหารหลกัสูตร 
1.1  จดัใหมี้การศึกษาค่าใชจ่้ายต่อหวัของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตร 
1.2  ก าหนดเกณฑแ์ละระบบในการคดัเลือกนกัศึกษาท่ีเหมาะสมกบัวชิาเอก 
1.3  จดัใหมี้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 
1.4  จดักระบวนการเรียนรู้โดยเนน้การเรียนแบบใฝ่รู้ 
1.5  จดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมอยา่งหลากหลาย 
1.6  มีแผนการบริหารจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.7  จดัใหมี้ระบบการประเมินการสอนของอาจารยแ์ละแจง้ใหอ้าจารยท์ราบเพื่อปรับปรุง

และพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
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1.8  จดัใหมี้การส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียน
การสอนทุกๆ ปี 

 
2.   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

2.1  โปรแกรมวชิามีงบประมาณเพียงพอในการจดัหาเอกสาร ต ารา แหล่งทรัพยากร 
การเรียนรู้ในระบบหอ้งสมุด      คอมพิวเตอร์และศูนยส์ารสนเทศ   เพื่อให้นกัศึกษามีแหล่งศึกษา 
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทนัสมยัทนัเหตุการณ์ 

2.2  จดัใหมี้ห้องปฏิบติัการเพื่อเสริมทกัษะวชิาชีพใหแ้ก่นกัศึกษา 
2.3  จดัใหมี้แหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพท่ีไดม้าตรฐานสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบั

หลกัสูตรและสาขาวชิา 
3.  ประเด็นการสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา 

3.1  มหาวทิยาลยัมีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา   ส าหรับท าหนา้ท่ีในการติดตาม   ดูแลและ    
ใหค้  าปรึกษา    เพื่อให้นกัศึกษาผา่นการพฒันานกัศึกษาดา้นต่างๆ  และผา่นกระบวนการของหลกัสูตร 
รวมทั้งส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด    

3.2  มีกระบวนการสนบัสนุนนกัศึกษาใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม / โครงการพฒันานกัศึกษา 
3.3  จดัหาแหล่งทุนการศึกษาใหน้กัศึกษาทั้งประเภททุนใหเ้ปล่าและทุนกูย้มื 
3.4  ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีงานท าระหวา่งเรียน 
3.5  จดัระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลงัส าเร็จการศึกษา 

4.  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  
4.1   จดัใหมี้การส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนการพฒันาหรือ

ปรับปรุงหลกัสูตรทุกคร้ัง 
4.2  จดัใหมี้การส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมทุก  2  ปี เพื่อน ามา

ปรับเป้าหมายการผลิตบณัฑิต 
4.3  จดัใหมี้การส ารวจภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปี 
 4.4  มีกระบวนการติดตามผลการใชบ้ณัฑิตและน าผลมาปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียน

การสอนและการปรับปรุงหลกัสูตร 
 
19. การพฒันาหลกัสูตร 
 19.1  ก าหนดใหมี้การประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตร 
  ก าหนดแนวทางการประเมินหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
  1)  ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนโดยผูเ้รียน ทุกภาคการศึกษา 
  2)  ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษา 
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  3)  ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา (Performance Evaluation) 
ภายหลงัส าเร็จการศึกษา ทุก 5 ปี 
  4)  ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 
ภายหลงัส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
  5)  มีการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบทุกรอบ 5 ปี 

19.2  ก าหนดใหมี้การพฒันาหลกัสูตรทุก 5  ปี 
 ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้กระบวนการ ดงัน้ี 
 1)  มีคณะกรรมการพฒันา / ปรับปรุงหลกัสูตรท่ีมาจากผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีคุณวฒิุตรง

ตามสาขาวชิา และ / หรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2)  มีการส ารวจความตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงานเพื่อน ามาเป็นกรอบ    

ในการพฒันาหลกัสูตร 
 3)  มีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวชิา และมีประสบการณ์ท่ี 

เก่ียวขอ้ง  จากภายนอกเป็นท่ีปรึกษาในการพฒันา / ปรับปรุง และวพิากษห์ลกัสูตร 
 4)  มีการพฒันา / ปรับปรุงหลกัสูตร ทุก 5  ปี 
19.3 ก าหนดดชันีดา้นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  ดงัน้ี 

 1)  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
2)  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
3)  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
4)  ร้อยละของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู (Code of Ethics)ของอาจารย ์
5)  ประสิทธิผลของการเรียนรู้ 
 5.1  กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเฉพาะการเรียนรู้จาก

การปฏิบติัและประสบการณ์จริง 
 5.2  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย ์

และส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
6) ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม /   โครงการพฒันานกัศึกษา ต่อจ านวน

นกัศึกษา 
7)  ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์และศูนยส์ารสนเทศต่อจ านวน

นกัศึกษา 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 

-36- 

 
 
 
 
 
 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมายถึง วชิาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มี
โลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมี
เหตุผล สามารถใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่า ของ
ศิลปะและวฒันธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนิน
ชีวติและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
จุดประสงค์ทัว่ไป 
 จุดประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเขา้ใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยูร่่วมกนั
อยา่งสันติ   

2. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการ
ตดัสินใจบนพื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ดูแลและพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม และตระหนกัถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อใหมี้ทกัษะการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต การคิดอยา่ง
มีเหตุผล รู้จกัวเิคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได ้ตลอดจนมีทกัษะดา้นภาษาและการใชส้ารสนเทศใน
การติดต่อส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นและด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม  ความดี  ความงาม  และการด ารง
ตนใหมี้คุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผดิชอบ มีความ
ซาบซ้ึงในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนกัในการปฏิบติัตนตามวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย 
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6. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ ดา้นสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
 
 
 
 
 รายวชิาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุ่มวชิา  โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวชิาตาม
ขอ้ก าหนด ทั้งน้ีหน่วยกิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
 

1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ให้เลอืกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกติ 
 1.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  3  หน่วยกติ    
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย     3 (2-2-5)  
 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย     3 (2-2-5)  
 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ    3 (2-2-5)  
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน    3 (2-2-5)  
 

 1.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1    2 (2-0-4) 
 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2    2 (2-0-4)  
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1    2 (1-2-3)  
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2    2(1-2-3)   
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ     2 (1-2-3)
            
 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์      2 (2-0-4)  
 1511002  ความจริงของชีวิต      2 (2-0-4)  
 1521001  พุทธศาสน์       2 (2-0-4)  
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 2.2 กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์     2 (2-0-4)          
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    2 (2-0-4)  
 2061001  สังคีตนิยม       2 (2-0-4)
            
 
 

 2.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่    2 (2-0-4)  
 1001002  การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล   2 (2-0-4)  
 1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน    2 (2-0-4)
         
 2.4   กลุ่มที ่4  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้    2 (1-2-3)  
 1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์   2 (1-2-3)             
  1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์    2 (1-2-3)           
  1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน    2 (1-2-3)             
  1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาคน้ควา้   2 (1-2-3)           

 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 
 3.1   กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2531001  วถีิไทย       2 (2-0-4)  
 2531002  วถีิโลก       2 (2-0-4)  
 2531003  ครอบครัวและสังคม      2 (2-0-4)  
 2541001   มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม    2 (2-0-4)  
 2561001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป     2 (2-0-4)
            
 3.2   กลุ่มที ่2   ให้เลอืกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
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       รหัสวชิา     ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2501002   เศรษฐกิจพอเพียง      2 (2-0-4)  
 2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา      2 (2-0-4)  
 2551001    การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย    2 (2-0-4)  
 3541001    การเป็นผูป้ระกอบการ     2 (2-0-4)  
 3591001    เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั     2 (2-0-4)
           
 

    4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 
 4.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  3 (2-2-5)             
 4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน      3 (2-2-5)             
 4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย      3 (2-2-5)  
 4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                    3 (2-2-5) 
              
 4.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      2 (2-0-4)  
 4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั     2 (1-2-3)  
 4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ     2 (1-2-3) 
           
 4.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา   2 (2-0-4)  
 4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั    2 (2-0-4)  
 4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  2 (2-0-4)  
 4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต      2 (2-0-4)  

 
5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกติ  

       รหัสวชิา    ช่ือวิชา       น (ท-ป-อ)           
 1161001 กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ    2 (1-2-3)  
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 1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)  
 1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)  
 1161004  กีฬาศึกษา       2 (1-2-3)
            
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1001001 ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2(2-0-4)
 Leadership and Modern Management 

 ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป   ประเภทของ
ผูน้ าในอาชีพต่าง ๆ   เทคนิคและวธีิการปรับปรุงภาวะผูน้ าและผูต้ามและบทบาทหนา้ท่ีผูต้ามท่ีดี  
มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาทีมงาน  การพฒันาองคก์ร  กลยทุธ์ขององคก์ร  ระบบและกระบวนการ
วางแผน   

 
1001002 การคิดวเิคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2(2-0-4)  
   Research, Critical Thinking and Reasoning Skills 
      ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันา
กระบวนการคิดการศึกษาคน้ควา้และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวเิคราะห์และการตดัสินใจ  
หลกัการ องคป์ระกอบและเทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวเิคราะห์และใชเ้หตุผล  การคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์ การคิดแบบนิรนยั  การคิดแบบอุปนยั  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณการคิดแบบแกปั้ญหา  
การใชภ้าษากบัการคิดและการเสนอความคิด  การประยกุตใ์ชค้วามคิดในวชิาชีพและชีวติประจ าวนั 
 
1001003   พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2(2-0-4)  

    Human Behavior and self Development 
     ศึกษาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม การพฒันาตนเอง มนุษย
สัมพนัธ์เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       
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1511001    จริยธรรมกบัมนุษย์    2(2-0-4)  
 Ethics and Human Being 
  ศึกษาและวเิคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย ์ ความส าคญัของ
จริยธรรมต่อมนุษย ์ เกณฑต์ดัสินทางจริยธรรม หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนา
ส าหรับมนุษย ์การประยกุตใ์ชห้ลกัจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติส่วนบุคคลและสังคม            
 
 
 
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป-อ) 

 
1511002 ความจริงของชีวติ 2(2-0-4) 
 Facts of Life 

 ศึกษาความจริงของชีวติ  ความหมายของชีวติ  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั 
และโลกยคุวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  การน าเอาความจริงและหลกัศาสนธรรมไป
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวติและสังคม การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม
ตามหลกัศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
 
1521001   พุทธศาสน์ 2(2-0-4) 
 Buddhism 

 ศึกษาประวติั  องคป์ระกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา   
พระพุทธศาสนากบัสังคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ์   
ไตรลกัษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  หลกักรรม อริยสัจ  ไตรสิกขา  เป็นตน้  หลกัจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนาเนน้การปฏิบติัในชีวติประจ าวนั การรู้จกัตนเอง  การพฒันาคนและการพฒันาสังคม 
 
1541001   ทกัษะการรับสารภาษาไทย 3(2-2-5)        
 Thai Language Comprehension Skill  
  ศึกษาหลกัการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  การคิด
วเิคราะห์  การสังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั   
                  ฝึกปฏิบติัใหค้รอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและ
ก าหนดใหอ่้านหนงัสือนอกเวลาประกอบ          
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1541002   ทกัษะการส่งสารภาษาไทย 3(2-2-5)  
 Expression Skill in Thai Language 
  ศึกษารูปแบบ  และวธีิการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  
โดยน าเสนอการศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์ 
   ฝึกปฏิบติัการพดู-เขียนอธิบาย  การพดู-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  การเขียน
รายงานทางวชิาการ   ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
 
 
 
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป-อ) 
 
1541003   การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purposes 
  ศึกษาหลกัการและวธีิการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 
  ฝึกปฏิบติัการพดูและการเขียน และประเมินการพดูและการเขียน 
 
1541004   ภาษาและการส่ือสารเพือ่ท้องถิ่น 3(3-2-5) 
 Roles of Language in Local Community Development 
 ศึกษาหลกัการและบทบาทของการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน  จาก 
วรรณกรรม ทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ  
  ฝึกการเก็บขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม 
  
1551001   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  
 Communicative English  1  
  ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท ์ และประโยค
ในสถานการณ์ต่างๆท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  

 
1551002   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2(2-0-4)  
 Communicative English  2 
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  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  และฝึกทกัษะการเรียนภาษาจากแหล่ง
การเรียนท่ีหลากหลาย เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  โทรทศัน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอ
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นและใชไ้ดใ้นชีวติจริง   

 
1551003   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  1   2(1-2-3)  
 Listening - Speaking  1 
  ศึกษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  ฝึกทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหจ้บัใจความหลกั  รายละเอียด
ปลีกยอ่ย การจดบนัทึกยอ่ ฝึกทกัษะการพดู  การน าเสนอความเห็น ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการฟังเพื่อพฒันา
ทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นรวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา      
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
1551004   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  2    2(1-2-3)
 Listening – Speaking  2 
  ฝึกทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษแบบเขม้  เพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน   
 
1551005   ภาษาองักฤษปฏิบัติการ 2(1-2-3) 
 Operational English 
  ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  
หอ้งปฏิบติัการแนะน าเก่ียวกบัวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ  ฝึกพดู
ในงานพิธีการ  น าเสนอความคิดและผลงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  ประวติัส่วนตวั  เขียน
หนงัสือราชการ       

 
1631001    สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Research and Information 
  ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอา้งอิง  
เคร่ืองมือสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การอา้งอิงและการ
น าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้     
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1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์   2(1-2-3)  
 Research Study and Report Writing 
  ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ 
จากแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  และการอา้งอิง การบนัทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การน าเสนอ
บทนิพนธ์ 

 
 
 
 
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 

 

1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์     2(1-2-3)  
 Fundamentals of Information Science 
     ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพนัธ์กบั
สาขาวชิาอ่ืนคุณค่าและความตอ้งการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั  ระบบสารสนเทศ  การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการและรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สารสนเทศ  
 

1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน    2(1-2-3)  
 Information Technology in Office 
  ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้น
องคก์ร ทัว่ ๆ ไป การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบังานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อุปกรณ์
ในการบนัทึกและการสืบคน้ขอ้มูล  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้  ตลอดจน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
 

1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของสารสนเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศของมหาวทิยาลยั  การใช ้ 
OPAC ฐานขอ้มูลและบริการฐานขอ้มูล  บริการและการใชอิ้นเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผา่น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 
 



  

 

-45- 

2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์      2(2-0-4) 
 Aesthetics of Visual Art 
  ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการ
สร้างสรรคง์านศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทศันศิลป์  การ
รับรู้ทางการมองเห็นมิติในทศันศิลป์แขนง  จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบ
ความงามทศันศิลป์  การจดัภาพของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตุการ
สร้างงานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าใหท้ศันศิลป์มีความแตกต่างกนั  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ีมี
การเปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในงานทศันศิลป์ตะวนัตกและประเทศไทย  คุณค่าของงาน
ทศันศิลป์ดา้นความงามและเร่ืองราวโดยผา่นขั้นตอนการเรียนรู้ในหลกัการดูงานทศันศิลป์เบ้ืองตน้  
และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง       ในการวจิารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อน ามาซ่ึงประสบการณ์ของ
ความซาบซ้ึง ทางสุนทรียภาพ      
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป-อ) 

 
2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4)  
 Aesthetics of Drama 
  ศึกษาและจ าแนกขอ้ต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพ
ทางศิลปะการแสดงองคป์ระกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล 
ความส าคญัของการรับรู้   ศาสตร์ต่าง ๆ  ของการเห็น  การไดย้นิ  การเคล่ือนไหว  ศิลปะการแสดง       
 
2061001    สังคีตนิยม 2(2-0-4)  
 Music Appreciation 
  ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  
คีตลกัษณ์ท่ีพบเห็นทัว่ไป  คีตกวท่ีีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งบางบท  ประวติั
ดนตรีท่ีควรทราบ 
  
2501002   เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4 )  
 Sufficiency Economy 
  ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนั
เน่ืองมาจาก พระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค ์ โครงการหลวง  การประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบัตนเองและชุมชน  ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน           
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2521001   ท้องถิ่นศึกษา   2(2-0-4)  
 Local Community Study 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน  ความส าคญัและ
ความสัมพนัธ์ของการศึกษาทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมในลกัษณะ       
สหวทิยาการโดยเนน้การศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินดา้นพฒันาการ สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขและทิศทางในการพฒันาในอนาคต            
 
 
 
 
 
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
2531001    วถิีไทย 2(2-0-4)  
 Thai Ways of Living 
  ศึกษาประเทศไทยดา้นกายภาพ  โครงสร้าง  ววิฒันาการและพฒันาการดา้น
สังคมและวฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหา
สังคมไทย โดยศึกษาการพฒันาโครงการ   อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน                

 
2531002   วถิีโลก 2(2-0-4 )  
 Globalized Ways of Living 
  ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเป็นปัจจยัของววิฒันาการของสังคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  
การจรัะเบียบโลกในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการพฒันาสังคม 
เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองของสังคมโลก                 
 
2531003   ครอบครัวและสังคม 2(2-0-4 )  
 Family and Society 
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  ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหนา้ท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  
จิตวทิยาครอบครัว   คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยูข่องครอบครัว  ปัญหา
ครอบครัว และแนวทางแกไ้ข  อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม   

 
2541001    มนุษย์  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม     2(2-0-4)  

 Human being, Community and Environment 
  ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  

ผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในมิติทางสังคม  การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน  ภูมิปัญญาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               

 
 
 
 

รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 

2551001    การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   2(2-0-4)  
 Thai Local Administration 
  ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหนา้ท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎี
การเมืองและการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครองและการพฒันาระบอบ
ประชาธิปไตย  ประวติั พฒันาการการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปกครองทอ้งถ่ิน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์
ปัจจุบนัและแนวโนม้ของการปกครองทอ้งถ่ินไทย  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัปกครอง
ทอ้งถ่ินไทย  

 
2561001    ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป     2(2-0-4)  
 Introduction to Law 
  ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมา
ของกฎหมาย ลกัษณะและชนิดต่าง ๆ  ของกฎหมาย ล าดบัชั้นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกบั
กฎหมายแพง่  กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        
 



  

 

-48- 

3541001    การเป็นผู้ประกอบการ 2(2-0-4)  
 Entrepreneur 
  ศึกษาองคป์ระกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การจดัการ  
การบญัชี  การเงิน  0การบริหารบุคลากร  การบริหารส านกังาน  การตลาด  ส่วนประสมทาง
การตลาด   การวิเคราะห์และเลือก  ตลาดเป้าหมาย  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจน
การหาวธีิการควบคุมทางการตลาด  ในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ี  ยดึหลกัธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  
 
3591001    เศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)  
 Economy in Everyday Life 
  ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความ
เขา้ใจปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและการ
ก าหนดราคาสินคา้ในตลาด  เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใชจ่้ายของประชาชนและ
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชนในกรอบของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 

 

4001001    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา  2(2-0-4)  
 Science and Technology for Development 
  ศึกษาความหมายและวธีิการทางวทิยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลยี  ภูมิ
ปัญญาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองทอ้งถ่ินและของไทย ความกา้วหนา้ทางวทิยาการ  
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ  ความส าคญัและบทบาททางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี ในการพฒันาทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง         
 
4001002    วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)      
 Science for Everyday Life 
  ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวติประจ าวนั สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทางพนัธุศาสตร์  
พลงังานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เทคโนโลยกีารส่ือสาร และผลกระทบของวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อ
ชีวติประจ าวนั 
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4001003    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)     
 Conservations of Environments and Natural Resources   
  ศึกษาความหมายการจ าแนกประเภท  และความส าคญัทางส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ   ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์  ส่ิงแวดลอ้มใน
ทอ้งถ่ินระดบัชาติและโลก  สถานภาพส่ิงแวดลอ้ม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องคร์วมของ
ส่ิงแวดลอ้มการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื การอนุรักษท์รัพยากรอยา่งผสมผสาน ตวัอยา่ง
การอนุรักษท์รัพยากรท่ีประสพความส าเร็จ โครงการในพระราชด าริ  ทิศทางแนวโนม้ในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ           
 
4001004    พชืพรรณเพือ่ชีวติ 2(2-0-4)     
 Plants For Life 
  ศึกษาความส าคญัและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวติ ความหลากหลายของพืช
พรรณภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการใชป้ระโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ ์ พนัธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละการ
พฒันาพืชพรรณ         
 
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 

1161001    กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3)  
 Sports and Recreation for Better Living 
  ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรม
นนัทนาการต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  คุณค่าของ
กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพของตนเอง  
การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ 
  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ  
 

1161002    การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  
 Exercise for Health 
  ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออกก าลงั
กาย  หลกัการและขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อพฒันา
สมรรถภาพทางกายดา้นต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัเพศและวยั  การ
ประเมินผลการออกก าลงักาย  
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  ฝึกการออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ  การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการออกก าลงักาย  
การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

 

1161003    การลลีาศเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  
 Dance for Health 

  ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเขา้
สังคมและการลีลาศ  คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสังคม  
ความสัมพนัธ์ของการลีลาศท่ีมีต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
  ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการ
เคล่ือนไหวอยา่งสมดุล   การจบัคู่ การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ          
 

1161004    กฬีาศึกษา 2(1-2-3)  
 Sports Education 
  ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์
และสังคมบทบาทของการกีฬาต่อการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกนัการบาดเจบ็จาก
การกีฬาและการปฐมพยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกา
การแข่งขนั 
  ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน  การจดัการแข่งขนั         
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 

 

4091001    คณติศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4)      
  Fundamental Mathematics 
   ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การใหเ้หตุผล เซต  
ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  ระบบเลขฐาน  จ  านวนจริง                

 

4091002     คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 2(1-2-3)      
  Mathematics in Everyday Life 
  ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหนา้  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  
หุน้และดชันีราคา  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรใน
การซ้ือขาย   
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
 

4091003     คณติศาสตร์กบัการตัดสินใจ 2(1-2-3)  
  Mathematics and Decision Making 
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  ศึกษาระเบียบวธีิทางสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย  
ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 
   ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
 

4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน         3(2-2-5) 
    Introduction to Information Technology and Computer 
  ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูล 

และระบบเครือข่ายเบ้ืองตน้ การใชง้านระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลค า 
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการ  โปรแกรมประมวลผลค าและ
โปรแกรมส าหรับการใชง้านอินเทอร์เน็ต         

 

4121002    คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)   
 Computer and Computer Application 
  ศึกษาเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใช้
งานในปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
  ฝึกปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไป
ประยกุตใ์ชง้าน    
  
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
4121003     การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3(2-2-5)    
 Development of Information System On Network 
  ศึกษาเคร่ืองมือและวธีิการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ต  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงานของ
องคก์ร   
   ฝึกปฏิบติัการสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป       
 
4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม 3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia 
  ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใชง้านคอมพิวเตอร์ทางดา้นส่ือ
ประสม  อุปกรณ์  ระบบและวธีิการทางส่ือประสม  โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  การตกแต่ง
ภาพ  การท าภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมจดัท าวดิีทศัน์ และสามารถน าผลงานไปใชป้ระกอบกบั
ระบบงานขององคก์ร  
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   ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน              
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ภาคผนวก  ภาคผนวก  ขข  
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ว่าด้วย การปรว่าด้วย การประเมนิผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี ะเมนิผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี   
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